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FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:
KOMMUNÁLIS +++

MEZŐGAZDASÁG +++

SZŐLÉSZET ++

ÜLTETVÉNY ++

ZÖLD FELÜLETEK +++

A DOMINATOR 310 típusú professzionális, kombinált (mellső és hátsó
függesztésre is alkalmas) nagy igénybevételek esetében széles körben
alkalmazható szárzúzó. Az egyedi vázszerkezet és az újonnan tervezett innovatív
részegységek által a DOMINATOR multi funkcionális szárzúzó bármilyen
körülmények közötti kiválóan alkalmas a szármaradványok nagy mennyiségének
gyors, hatékony zúzására. A merev vázszerkezethez rögzített, HARDOX-ból
készült, cserélhető, öntisztító vágókéseknek (alapfelszereltség) köszönhetően a

DOMINATOR kitűnő aprítást végez. Az ÚJ reverzibilis, öntisztító, állítható, dupla

belső csapágyazással ellátott támasztóhenger a kívánt pozícióba EGYSZERŰEN
ÉS KÖNNYEN beállítható akár egy kezelőszemély által: mellső vagy hátsó
felfüggesztés esetén, vagy a munkamélység függvényében alacsony illetve

magas pozícióba. Az energiatakarékos duplaspirálos rotor által csökken a

teljesítmény-igény, nő a produktivitás, továbbá a részegységek élettartama
meghosszabbodik.,

1 Duplaspirálos rotor (akár 24%-os energia-megtakarítás) 
2 Dupla soros golyóscsapágyak a hajtó tengelyen

3 Robosztus kalapács kések (alapfelszereltség), Y- kések (opció)
4 Kombinált, mellső és hátsó függesztés
5 Szabadonfutó hajtómű
6 Automata szíjfeszítés; szíjhajtás hűtését biztosító hűtőventilátor

7
Reverzibilis támasztóhenger – mellső vagy hátsó pozícióhoz 
KÖNNYŰ-ÉS-EGYSZERŰ

8
Magasság állítható, öntisztító dupla belső csapágyazású
támasztóhenger

9 Úszó pozíció
10 Cserélhető csúszótalpak (HARDOX opció)

11

Egy sor HARDOX-ból készült cserélhető öntisztító vágókés 
(alapfelszereltség), Kiegészítő sor HARDOX-ból készült cserélhető 
öntisztító vágókés (opció)

12 Anyagáram kiáramlás a a támasztó henger előtt vagy mögött

13 Fém védőfüggöny (alapfelszerelés) vagy lánc védőfüggöny (opció)
14 Magasság állítható támkerék a támasztóhenger helyett (opció)
15 Műszakóra számláló (opció)
16 Cserélhető kettős palást HARDOX-ból (opció)
17 Reverzibilis szabadonfutó hajtómű változtatható forgásiránnyal (opció)
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Modell DOMINATOR 250 DOMINATOR 280 DOMINATOR 310

Munkaszélesség [cm] 244 277 312

INO Vibration control ○ ○ ○
Teljesítmény igény [kW/LE] 48-80/65-110 55-80/75-110 66-95/90-130

Kalapács-kések száma [db]  ● 28 32 36

Munkaszélesség [cm] 84 96 108

Hidraulikus oldalirányú elmozdítás [cm] ● 50 50 50

Kardán tengely fordulatszáma 540 min¯¹ ○ ○ ○
Kardán tengely fordulatszáma 1000 min¯¹ ● ● ●

II. kategóriás kombinált mellső és hátsó felfüggesztés ● ● ●
MELLSŐ - HÁTSÓ és MAGASSÁG állítható dupla belső csapágyazású támasztóhenger ● ● ●

HARDOX kettős palást ○ ○ ○
Változtatható forgásirányú hajtómű ○ ○ ○

Egy sor vágókés ● ● ●
Méretek  A/B/C [cm] 123/272/123 123/302/123 123/333/123

Tömeg  [kg] 971 1023 1093

DOMINATOR szárzúzó

● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően 
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